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PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 19.05.2022 

în vederea susținerii probei scrise pentru participarea la examen 
 pentru ocuparea a 2 posturi vacante de infirmieră  

La ședință au participat: 

•Dna. Munteanu Cristina (președinte); 

•Dna. Mamulea Mitrița (membru); 

•Dna. Oancă Victorița(membru). 

•Dna. Nicolescu Carmen (secretar) 

•As. med. Corina Apostol - reprezentant Sindicat Sanitas Constanƫa (observator) 

 
La ora 1100 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de 

infirmieră în cadrul Spitalului Orășenesc Hârșova - având ca scop susținerea probei scrise. 
Candidaƫii  sunt legitimaƫi de către secretarul comisiei și se constată ca toți candidatii 

sunt prezenti, fapt certificat prin semnatura pe Borderoul de prezenta. 
    Comisia a întocmit două seturi de subiecte câte 9 întrebări (fiecare întrebare fiind 
notata cu 1 punct). Este invitată dna.Dumitru Olguța fiind primul candidat pe borderoul de 
notare să extragă unul dintre plicurile sigilate conținând variantele de examen și extrage 
varianta B. 

Toți candidatii au complet dosarul de inscriere și au cazierul judiciar necesar dosarului 
de inscriere pentru sustinerea probei scrise. 
 Candidatilor li se aduce la cunoştinƫă ca au la dispoziƫie maxim 180 de minute pentru 
rezolvarea lucrării, li se acordă 1 punct din oficiu și nota pentru a fi declarati admiși în proba 
interviu este minim nota 5.00 . 

La ora 1123 se trece la începerea susținerii probei scrise. 
   Concursul se încheie la ora 1302 după ce si cel de-al 2-lea candidat dna. Popa Firica 
predă lucrarea. 

S-a adus la cunoștiința candidatilor ca în urma corectarii lucrărilor scrise aceștia au la 
dispoziție 24 de ore de la afișarea rezultatelor, sa depună contestații la sediul Spitalului 
Orășenesc Hârșova. 

Lucrările sunt verificate de către comisie și corectate pe loc, conform baremului aferent. 
    În urma corectării, s-au înregistrat următoarele rezultate: 

DUMITRU OLGUȚA – 7,77 puncte 
POPA FIRICA – 8,80 puncte 
Ambele candidate sunt anunțate că sunt declarate admise și se pot prezenta pentru 

proba interviului din data de 23.05.2022 
Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă, 

astăzi 19.05.2022, ora 1357. 
 

Comisia de Concurs: 
•Dna. Munteanu Cristina (președinte); 

•Dna. Mamulea Mitrița (membru); 

•Dna. Oancă Victorița(membru). 

•Dna. Nicolescu Carmen (secretar) 

•As. med. Corina Apostol - reprezentant Sindicat Sanitas Constanƫa (observator) 
 

  

Secretar comisii, 

                                                            Nicolescu Carmen 


